
 

 

 

 

 

Evidence  Based  Integrity   And  Transparency  
Assessment 

  EB 23  

 

  หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน 

เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

ผลการด าเนินงาน 

 

EB 23 (2) 

 แนวทางการด าเนนิงานกิจกรรม  
“ชมรม STRONG” 

 



ระเบียบชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
และพัฒนาความโปร่งใส 

   โรงพยาบาลบึงสามพัน ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไดมีการ 
วิเคราะห์ภาพอนาคต ของประชาชนและสังคมไทย ในระยะ ๕ ปข้างหน้าว่า หากยุทธศาสตร์ชาติไดรับความ 
ร่วมมือร่วมใจทุกภาค สวนของสังคมไทยในการน าไปปฏิบัติจริง ประชาชนไทยมีความตระหนักต่อการทุจริต 
มากขึ้น มีการให้ความ สนใจต่อข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตที่มีต่อประเทศมากขึ้น เพื่อให้
ภาพอนาคตดังกล่าว สามารถบรรลุผลไดจริง ภาคประชาชนต้องให้ความส าคัญอย่างแท้จริงกับการปรับ 
ประยุกตห์ลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ประกอบหลักการต่อต้านการทุจริตอ่ืนๆ เพ่ือสร้างฐานความคิด 
จิตพอเพียงต้านทุจริต ให้เกิดขึ้น  

การใช้หลัก STRONG มาประยุกต์ใช้ในการต่อต้านการทุจริตอ่ืนๆ 

 S (sufficient) บุคคลและชุมชนน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้เป็น หลักใน 
การท างานและการด ารงชีวิต รวมถึงเป็นตัวอย่างในการเผยแพรแนวคิดการน าปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง 
มาเปน็เครื่องมือในการป้องกันการทุจริต  

T (transparent) บุคคลและชุมชนปฏิบัติงานบนฐานของความโปร่งใสตรวจสอบไดเป็นทีต้ั่ง  
R (realize) บุคคลและชุมชน มีความเข้าใจและตระหนักรูถึงรากเหง้าของปัญหาการทุจริต ประพฤติ 

มิชอบภายในชุมชนและประเทศ สามารถวิเคราะห์และระบุถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต เข้าใจถ่องแท ้เกี่ยวกับ 
การแยกแยะผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม พรอมแนวทางการแกไขปัญหาดังกล่าวได  

O (onward) บุคคลและชุมชนมีแนวคิดมุ่งพัฒนาชุมชนให้เกิดความโปร่งใสและร่วมสร้าง วัฒนธรรม 
ไมทนต่อการทุจริตให้เกิดข้ึน และไมย่อท้อต่อการแกไขปญัหาการทุจริตประพฤติมิชอบให้ส าเร็จ ลุล่วงไดตาม 
เป้าหมายที่ก าหนดร่วมกัน  

IN (knowledge) บุคคลและชุมชนมีการพัฒนาองค์ความรูอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เท่าทันต่อ สถาน
การณ การทุจริตของชุมชนและของประเทศ  

G (generosity) บุคคลและชุมชนร่วมพัฒนาชุมชนให้มีความเอ้ืออาทรบนพื้นฐานของ จริยธรรม และ 
จิตพอเพียง  

๒/ความหมาย...  
ความหมายข้อความในระเบียบชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต หมายถึง ข้าราชการ 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ที่สังกัดในโรงพยาบาลบึงสามพัน 
เสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส หมายถึง การกระท าใดๆ ขององค์กรที่
แสดงออกถึงความชัดเจนตรงไปตรงมา มีการเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชน การประพฤติปฏิบัติ ของบุคลากร
ตั้งอยู่บนฐานคติของความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดีต่อหน้าที ่ทั้งนี้การกระท าใดๆนั้น สามารถ ตรวจสอบ
และชี้แจงไดเมื่อความโปร่งใสที่ใช้ในการบริหารงาน หมายถึง การสร้างความเปิดเผย เปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได
สวนเสียทั้งจากภายใน และภายนอกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีการตา่งๆ มีการสื่อสารและ แสดง
ความรับผิดชอบ พรอมรับการตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการในการติดตาม และประเมินผลที่ไดรับการ 
ยอมรับว่าเที่ยงตรง และเชื่อถือไดในโลกยุคปัจจุบันไดเน้นถึงความส าคัญของความ โปร่งใส วาเป็นมาตรการ



ส าคัญท่ีช่วยป้องกันการทุจริตคอรัปชัน ช่วยให้หนว่ยงานและผู้ปฏิบัติมคีวาม รับผิดชอบ และมีการปฏิบัติงาน 
หรือมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสร้างความเปน็ธรรมแก ประชาชนผู้รับบริการอยา่ง
ทั่วถึง มิใช่เฉพาะกลุ่มหรือพวกพ้องดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ภาครัฐจะต้องมี มาตรการ และแนวทางในการ 
สร้างความโปร่งใสให้เป็นรูปธรรม เพ่ือให้ไดการยอมรับและเชื่อถือ ที่รวมตัวเพ่ือ ความโปร่งใสในการท างาน 
คนท างานจะต้องปฏิบัติให้เกิดความถูกต้องโปร่งใส รวมถึงจิตใต้ส านึกของแต่ละ บุคคลที่มีความฝักใฝ่ที่จะ 
ด าเนินการใหเ้กิดความถูกต้องเปน็หลักเปน็ไปดว้ยความโปร่งใส มีที่มาที่ไป สามารถ ตรวจสอบไดทุกเรื่องและ 
ทุกกระบวนการ มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพของตนเอง ตระหนักถึงหนที ่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย  

หมวดที่ ๑ 

ชื่อ – สถานที่ 

๑. ชื่อ ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และ 
พัฒนาความ โปร่งใสของโรงพยาบาลบึงสามพัน  

๒. สถานที่ตั้งกลุ่ม โรงพยาบาลบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ  
หมวดที่ ๒ 

วัตถุประสงค ์ 
๓. วัตถุประสงค์ของ ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต  

และ พัฒนาความโปร่งใส โรงพยาบาลบึงสามพัน  
เพ่ือผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการสร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียง ต้าน 

ทุจริต ด้วยกรอบ STRONG โดยก าหนดวัตถุประสงค์ย่อย คือ  
๓.๑. เพ่ือปลูกฝัง STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตแกเจาหน้าที่โรงพยาบาลบึงสามพัน 
๓.๒. เพ่ือปลูกฝังSTRONG ปรับฐานวิธีคิดแยกแยะ ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน สวน 

รวม จิตส านึกความละอายใจในการท าทุจริตและไมทนต่อการทุจริต  
      ๓.๓. เพ่ือป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
      ๓.๔. เพ่ือ ยกระดับการรับรูการทุจริตของชุมชน สังคมและประเทศ  
      ๓.๕. เพ่ือยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ องค์กร  
      ๓.๖. เพ่ือส่งเสริมให้กลุม่บุคลากรสังกัดโรงพยาบาลบึงสามพัน ให้ความส าคัญและ เสริมสร้าง  

ภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเปน็ธรรม 

หมวดที่ ๓ 
สมาชิก 

๔. สมาชิกกลุ่ม บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ  
 
 
 
 



หมวดที่ ๔ 
การพ้นสภาพสมาชิก 

    ๕.  การพ้นสมาชิกภาพ ดังนี้  
๕.๑. โอนย้ายไปสังกัดส่วนราชการอ่ืน  
๕.๒. เสียชีวิต  

หมวดที่ ๕ 
หน้าที่ของสมาชิก 

6.สมาชิกมีหน้าที่ 
6.1. วิเคราะห์ ก าหนดแนวทาง กิจกรรม ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการกิจกรรม 

ต่างๆ ของกลุ่มรวมพลังเพ่ือเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใส 
๖.๒. ด าเนินกิจกรรมตามแนวทางและขั้นตอนเพ่ือให้สอดรับกับระยะเวลาที่ก าหนดไว  
๖.๓. ติดตาม ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา 

และ ปรับปรุง กิจกรรมต่างๆ  
๖.๔ รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารโรงพยาบาลบึงสมพันทราบ  

หมวดที่ 6 
คณะกรรมการ 

 ๗. คณะกรรมการชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความ ซื่อสัตย์ 
สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส โรงพยาบาลบึงสามพัน พ.ศ.๒๕๖๔ ประกอบด้วย 

 ๑. นายศุภสิทธิ์  สุข ี ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสามพัน หัวหน้าคณะท างาน            

  ๒. นางสมณีรัตน์  จิตนันท์ นายแพทย์ช านาญการ       รองหัวหน้าคณะท างาน 

  ๓. นางสาวระพีพรรณ  ดาวสดใส ทันตแพทย์ช านาญการพิศศ   คณะท างาน 

๔. นายโสภณ  มั่นถาวรวงศ์ ศภสัชกรช านาญการพิศศ    คณะท างาน 

๕. นางพิมพิลา  ประศสริฐผล พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิศศ   คณะท างาน  

๖. นางกาญจนา  วงศ์ตระกูลชัย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  คณะท างาน 

  ๗. นายสุศทพ   นวลสวาท  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  คณะท างาน                 

๘ .นางกัลยา  หุ่นดี  พนักงานช่วยศหลือคนไข้ ส.๒  คณะท างาน 

  ๙.นางภัทรา  คชประศสริฐ  นักโภชนาการปฏิบัติการ   คณะท างาน 

๑๐.นางสาววรารัตน์  อุ่นตระกูล นักรังสีศทคนิคปฏิบัติการ   คณะท างาน  

๑๑.นางชมัยพร  ขันติยะชัย นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ  คณะท างาน 

๑๒.นางสาวธัญวรชัท์  ทองขวัญ นักศทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ  คณะท างาน 

๑๓.นางศบญจวรรณ  พรหมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  คณะท างาน  



๑๔.นายนัธทวัฒน์  ศกศทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ คณะท างานและศลขานุการ 

หมวดที่ ๗ 
การประชุมสมาชิก 

  8. การจัดประชุมสมาชิกประจ าปี อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง  

หมวดที่ 8  
บทเฉพาะการ 

9. ให้ประธานคณะกรรมการกลุ่มเป็นผู้รับรักษาการตามระเบียบนี้  
๑๐. ระเบียบนี้สามารถแกไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกได โดยมติของที่ประชุมใหญ่ของ

สมาชิกกลุ่ม ด้วยคะแนนเสียงไมน้อยกว่า ๒ ใน ๓  

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

          

                                                             (นายศุภสิทธิ์  สุขี) 
       นายแพทย์ช านาญการ รัก าการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบึงสามพัน 
 

 


